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Α.1 

Φεντερασιόν: σχολικό βιβλίο σελ. 46. 
Οργανικός νόμος (1900) : σχολικό βιβλίο σελ.  208 

Συμφωνία Μουρνιών Κυδωνίας: σχολικό βιβλίο σελ. 215  
 

 

Α2. Α.7 Β.5 Γ.3 Δ.2 Ε.4 

 

Β1. Σχολικό βιβλίο σελ.27- 28”Το μεγάλο βήμα έγινε…ή επέβαλλε την κυκλοφορία τους” 

 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελ. 141 – 142 . “Στην αρχή η περίθαλψη των προσφύγων…οικογένειες των θυμάτων του πολέμου…” 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  
 

Γ1. 
 Στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών , στο βιβλίο “Η Έξοδος” σελ. 349 διασώζεται η μαρτυρία της Ελένης Μαναήλογλου , που έζησε τη μικρασιατική καταστροφή το 1922 και την προσφυγιά στην Ελλάδα κατά τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια πρωτογενή πηγή (ελλοχεύει ο κίνδυνος της υποκειμενικότητας). 

Α.  
 Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν , διακρίνεται έμμεσα ο ανταγωνισμός μεταξύ γηγενών και προσφύγων στον οικονομικό τομέα . Υποστηρίζεται δηλαδή ότι οι δυο ομάδες πληθυσμού δεν ταίριαζαν “ Στην αρχή δεν ταιριάζαμε με τους 
Κερκυραίους”. Αναφέρεται επίσης ότι  έκδηλες ήταν οι δυσκολίες συνεργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας “… δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μαζί 
τους” 

 Η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από τις ιστορικές μας γνώσεις . Γνωρίζουμε δηλαδή ότι “Υπήρχε πολύς ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας,στην ιδιοκτησία 
της γης και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.”σελ.165 

 

Β. Στην ίδια μαρτυρία  αποκαλύπτονται οι  εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και οι δυσκολίες επικοινωνίας. Στη συνέχεια όμως, 



οι Κερκυραίοι τήρησαν θετική στάση στο ζήτημα των μεικτών γάμων με γυναίκες από τη Μ. Ασία .”Πολλά συνοικέσια έγιναν.  
 Σχολικό βιβλίο σελ. 165 – 166  

 

Γ.  
 Πληροφορίες από το Θανάση Διαμαντόπουλο ( κέιμενο Α)  
 

 Ο προσφυγικός πληθυσμός υποστήριζε το βενιζελικό κόμμα  
 Εγκαταστάθηκαν μάλιστα στη Β. Ελλάδα – στις Νέες Χώρες και τα επόμενα χρόνια λειτούργησαν ως κύρια γεωγραφικά διαμερίσματα υποστήριξης της βενιζελικής παράταξης “εκλογικό φέουδο” Σχολικό βιβλίο σελ.165 

 

 

Δ1. 
 

Α. Σύμφωνα με τον Θάνο Βερέμη στο βιβλίο του “Το στρατιωτικό κίνημα του 1909” τα οικονομικά ,κοινωνικά , πολιτικά και θεσμικά αίτια του κινήματος στο Γουδί είναι :  
 

 Τα πλήγματα στην εθνική οικονομία το 1908 εξαιτίας της αδυναμίας προώθησης των αγροτικών προϊόντων. 
 Η επιβολή νέων νόμων. 
 Οι οικονομικές δυσπραγίες των δημοσίων υπαλλήλων και κυρίως των αξιωματικών ( επαγγελματικοί και οικονομικοί λόγοι. 

 

 Σχολικό βιβλίο σελ. 84 – 85 “Κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Χώρας από τον Χαρίλαο Τρικούπη… αποκέντρωση” 

 

 

Β. Ο Γιάννης Κορδάτος στο βιβλίο του “Ιστορία της νεώτερης Ελλάδα” παρουσιάζει την προκήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσμου κατά την ημέρα του κινήματος.  
 

    Στο παρόν κείμενο λοιπόν εκφράζονται συγκεκριμένα αιτήματα του Στρατιωτικού Συνδέσμου. Ειδικότερα , διατυπώνεται ότι  : 
 

 Το ελληνικό κράτος έχει ταπεινωθεί και αδυνατεί να διεκδικήσει το δίκαιο του “Η πατρίς ευρίσκεται… των δικαίων του…” 

 Επιθυμεί την ανόρθωση- εκσυγχρονισμό  του στρατού και του Ναυτικού “ταχείαν ανόρθωσιν … και του Ναυτικού” 

 Τονίζει ότι ο διοικητικός τομέας πρέπει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες “Διοίκησις της Χώρας καταστή… αδιακρίτως τάξεως” 

 Αναγκαία είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομικής και στρατιωτικής ζωής της Χώρας “Η Εκπαίδευσις του Λαού…εξασφαλισθώσιν” 



 Ζητεί την οικονομική ανόρθωση του ελληνικού κράτους “ …και τέλος, όπως τα …ανορθωθώσι” 

 Σχολικό βιβλίο σελ.86- 88 “Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος προώθησε τα αιτήματά του …έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του” 

 

 


